
„თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სტუდენტური 

ორკესტრის რეპეტიციებისა და კონცერტის ჩატარების საგანგებო გეგმა“ 

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის 

რექტორის N 02-88-R ბრძანებით დამტკიცებული ინფექციური დაავადებებისთვის 

მზადყოფნისა და რეაგირების ზოგადი გეგმის განუყოფელ ნაწილს და ითვალისწინებს 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ 

ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგად რეკომენდაციებს და საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მითითებებს და ასევე 

საერთაშორისო ორგანიზაციების, როგორიცაა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია (WHO) 

რეკომენდაციებს. 

 კონსერვატორიაში სტუდენტური ორკესტრის რეპეტიციებისა და კონცერტის 

ჩატარებისას იხელმძღვანელეთ N 02-88-R ბრძანებით დამტკიცებული ინფექციური 

დაავადებებისთვის მზადყოფნისა და რეაგირების ზოგადი გეგმით გათვალისწინებული 

ღონისძიებებით. 

 შედგინეთ წინასწარ სარეპეტიციო ჯგუფები, მათი ჩატარების საათები და ჯგუფში 

შემავალი ადამიანები; სხვადასხვა ჯგუფის არსებობისას, უზრუნველყავით, ისე რომ 

ჯგუფებს ერთმანეთთან შეხება არ ჰქონდეთ; 

 იმ შემთხვევაში, თუ შემოქმედებითი კოლექტივის სარეპეტიციო საქმიანობის 

განსახორციელებლად საჭიროება 10 (ათი) ადამიანს აღემატება, სარეპეტიციო სივრცეში  

უზრუნველყავით 5 მ 2 ფართობზე თითო შემსრულებლის დაშვების შესაძლებლობა, ან 

მინიმუმ 2 მეტრის უსაფრთხო დისტანცია შემსრულებლებს შორის (დასაშვებია 

საფეხურეობრივი განლაგება 2 მეტრიანი დისტანციის დაცვით); 

ორკესტრის/გუნდის/მომღერალთა ანსამბლის სცენაზე განთავსების შემთხვევაში 

გათვალისწინებული უნდა იყოს 2 მეტრის დისტანცია/ან გუნდის საფეხურეობრივი 

განლაგება დისტანციის დაცვით; 

 სარეპეტიციო დროის ხანგრძლივობა განსაზღვრეთ იმგვარად, რომ არ აღემატებოდეს 2 

(ორი) საათს; 

 უზრუნველყავით ცვლებს შორის ინტერვალის შესაძლებლობა მინიმუმ 1 – 1,5 საათი;  

 მაქსიმალურად შეამცირეთ რეპეტიციების, კონცერტებისა და სპექტაკლების დროს 

გამოყენებული რეკვიზიტების რაოდენობა; 

 უზრუნველყავით საგრიმიორო ნაკრების ერთი კომპლექტიდან ერთი მსახიობის მიერ 

სარგებლობის საშუალება;  

 აკრძალეთ ერთი კოსტიუმის და სხვა სპეციალური ტანისამოსის გამოყენება ერთზე 

მეტი მსახიობის მიერ, სხვა შემთხვევაში მოახდინეთ მისი დეზინფექცია; 



 კონცერტის, სპექტაკლისა თუ სარეპეტიციო სამუშაოს დასრულების შემდეგ, 

უსაფრთხოების მიზნით, განსაზღვრეთ გამოყენებული რეკვიზიტის, ინსტრუმენტის, 

მიკროფონის, ხმის აპარატურის/პულტის და სხვა ტექნიკური თუ შემოქმედებითი 

საქმიანობისთვის აუცილებელი საშუალებების დეზინფიცირება დადგენილი წესით; 

 იმ შემთხვევაში, როდესაც ვერ ხერხდება სივრცის ბუნებრივი ვენტილაცია, 

უზრუნველყავით ხელოვნური ვენტილაციის გამართული მუშაობის რეჟიმი გარედან 

შემოტანილი ჰაერის ცირკულაციითა და გარეთ გატანით. 

 სიმებიან საკრავის გამოყენებისას, შემსრულებელი ვალდებულია ატაროს პირბადე. 

 ჩასაბერი საკრავის გამოყენებისას, სავალდებულოა შემსრულებელთან განთავსებულ 

იქნას პულტზე დამაგრებული ფარი ან გამოყენებულ იქნას ბოქსი. 

 დარბაზში მყოფი ყველა სხვა პირი, რომელთა საქმიანობა არ არის დაკავშირებული 

ჩასაბერ საკრავებთან, სიმღერასთან, ვალდებულია ატაროს პირბადე. 

 

მოთხოვნები კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემების მიმართ დახურულ სივრცეებში:  

o უზრუნველყავით ბუნებრივი უსაფრთხო ვენტილაცია გარედან შემოსული ჰაერით;  

o ხელოვნური ვენტილაციის სისტემის არსებობის შემთხვევაში, გადართეთ ვენტილაცია 

ნომინალურ სიჩქარეზე რეპეტიციის/წარმოდგენის/კონცერტის დაწყებამდე 2 საათით ადრე 

და სიჩქარე შეამცირეთ მინიმალურამდე ღონისძიების დამთავრებიდან 2 საათის შემდეგ; 

 o არ გამორთოთ ვენტილაცია, არასამუშაო საათებში ამუშავეთ ყველაზე მინიმალური 

სიჩქარით; 

 o სავენტილაციო სისტემების გამართულ ფუნქციონირებაზე დააწესეთ საინჟინრო 

კონტროლი, ასევე, ვენტილაციის ფილტრების ყოველთვიური მონიტორინგი და 

დაბინძურების შესაბამისად (მაგრამ არანაკლებ 4 (ოთხ) თვეში ერთხელ) მათი 

რეცხვა/გასუფთავება/გამოცვლა (საჭიროების მიხედვით).  

 

დახურული სივრცის დალაგება: 

 o დახურული სივრცის დალაგება განახორციელეთ თითოეული 

რეპეტიციის/წარმოდგენის/კონცერტის დაწყებისა და დამთავრების შემდეგ;  

o გააღეთ ფანჯრები და მაქსიმალურად გაანიავეთ სივრცე გამჭოლი ნიავის პირობებში;  

o რეპეტიციის/წარმოდგენის/კონცერტის დაწყების წინ დაასუფთავეთ და დეზინფექცია 

ჩაატარეთ სველი წესით (მაგ. 0,5 %-იანი ქლორის შემცველი სადეზინფექციო ხსნარით); 



 o დასუფთავება მოახდინეთ შედარებით სუფთა სივრცეებიდან (მაგ. აუდიტორია) უფრო 

დაბინძურებული სივრცეების (სანიტარიული კვანძი) მიმართულებით; 

o იმ ზედაპირებისთვის, რომლებიც შეიძლება დაზიანდეს ქლორშემცველი ხსნარების 

ზემოქმედების შედეგად, შესაძლებელია 60-70%-ანი ალკოჰოლის შემცველი ან სხვა 

შესაბამისი დანიშნულების პრეპარატის გამოყენება;  

o საყოფაცხოვრებო ქიმიის, ასევე სადეზინფექციო საშუალებების ნებისმიერი პროდუქტის 

გამოყენებისას, დაცული უნდა იყოს მწარმოებლის ინსტრუქცია და უსაფრთხოების 

რეკომენდაციები;  

o დასუფთავება-დალაგების პროცედურები განახორციელეთ „ახალი კორონავირუსით (SARS-

cov-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების პრევენციისა და მართვის 

უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის 2020 წლის 25 მარტის №01-123/ო ბრძანების შესაბამისი დანართით. 

აკრძალულია: დასუფთავების მშრალი მეთოდების (მშრალი ცოცხითა და ჩვრებით) 

გამოყენება, რადგან ასეთ დროს შესაძლებელია მტვრისა და პათოგენური ბიოლოგიური 

აგენტების მოხვედრა ჰაერსა და სამუშაო გარემოს ზედაპირებზე. 

 

 სანიტარიული კვანძის/საპირფარეშოების დალაგება/დეზინფექცია: 

 o სანიტარიული კვანძების დალაგება, ინფექციის გადაცემის რისკების შემცირების მიზნით, 

უნდა განხორციელდეს დაბინძურებისთანავე, მაგრამ აუცილებელი წესით ყოველი 

რეპეტიციის/წარმოდგენის/კონცერტის წინ და დასრულების შემდეგ;  

o საპირფარეშოს დალაგება ხორციელდება სველი წესით და სარეცხი საშუალებებით, წმენდის 

შემდგომი დეზინფექციით, სათანადო წესით; 

 o დამლაგებლის ეკიპირებისთვის აუცილებელია:  

• ნიღაბი; • ერთჯერადი ხალათი; • სპეციალური/სქელი ხელთათმანები (მრავალჯერადი); • 

თვალის დამცავი (სათვალე ან სახის ფარი).  


